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1.INLEIDING

Op 15 juni jl. is een nadere toelichting gegeven op een aantal 

huisvestingsscenario’s van het Almende College, dat nu gehuisvest is op drie 

locaties. Door de leerlingendaling in de toekomst is sprake van toenemende 

leegstand. Dit en de veroudering van de schoolgebouwen doen een groot appel 

op de organisatie en exploitatie. De uitgaven zijn hoger dan de Rijksinkomsten. De 

jaarlijkse tekorten zijn tot nu toe opgevangen door de reserve van de school. Om 

ook in de toekomst voortgezet onderwijs te kunnen behouden in de gemeente, is 

het de ambitie van de school om het aantal vmbo-locaties te verminderen van 

twee naar één locatie. Door in de toekomst op twee locaties gehuisvest te zijn, 

kan het Almende College wederom een kostendekkende exploitatie realiseren.

In dit memo wordt naar aanleiding van de bespreking in de raadscommissie op 15 

juni jl. nader ingegaan op de benodigde huisvesting in de toekomst. Hierbij 

worden 2 scenario’s, die aan de orde zijn geweest tijdens de vergadering (de 

zogenaamde scenario’s 5a en 5c), met elkaar vergeleken. Beide scenario’s gaan 

uit van twee locaties in elkaars nabijheid en het (op termijn) afstoten van de 

locaties Wesenthorst en Bluemers. De twee scenario’s verschillen wat betreft de 

aanvullend benodigde ruimtebehoefte. Dit verschil wordt bepaald door het wel of 

niet betrekken van de verwachte leegstand in het Isala College bij de bepaling van 

de toekomstige ruimtebehoefte voor het vmbo. 

1. Scenario 5a: het realiseren van 2 verschillende locaties voor havo/vwo en 

vmbo waarbij zowel het havo/vwo als vmbo apart wordt bezien.

2. Scenario 5c: het integraal bekijken van de ruimtebehoefte voor het havo/vwo 

en vmbo. 

Uitgangspunt is in ieder geval dat de locatie Bluemers (en ook Wesenthorst) wordt 

afgestoten vanwege het ontbreken van praktijkruimten. 

Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de bekostigingssystematiek en de 

effecten van leerlingendaling hierop (2), de leerlingenprognoses en toekomstige 

ruimtebehoefte (3), 

2.BEKOSTIGING

Een school voor het voortgezet onderwijs krijgt vanuit het Rijk middelen voor het 

beheer en de exploitatie van haar schoolgebouwen.  De hoogte van de middelen 



is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school heeft. Dit betekent dat bij 

een daling van het aantal leerlingen de rijksvergoeding lager wordt. De daling van 

het leerlingenaantal betekent in elk geval hogere kosten voor het schoolbestuur 

omdat de inkomsten sneller dalen dan de kosten van het personeel, de exploitatie 

en de huisvesting. Dit verschijnsel dat door krimp de kosten per leerling sterker 

toenemen dan de lumpsum per leerling wordt kostenremanentie genoemd.  

Wanneer de kosten voor het gebouw gelijk blijven of gering afnemen (leegstaande 

lokalen moeten immers ook worden onderhouden en worden schoongemaakt), 

betekent dit veelal dat er geld bestemd voor andere posten moet worden ingezet 

voor de exploitatie van het gebouw. Leegstand dient derhalve zoveel mogelijk te 

worden voorkomen. 

3.LEERLINGENPROGNOSE EN RUIMTEBEHOEFTE

Voor het berekenen van de toekomstige ruimtebehoefte van het Almende college 

is uitgegaan van de volgende leerlingenprognoses:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal leerlingen de komende 15 jaar daalt 

met circa 35 %. De verwachting is dat het vmbo in 2030 876 leerlingen heeft en 

het havo/vwo 674.  

De leerlingenprognoses vormen het uitgangspunt voor de berekening van de 

ruimtebehoefte (op basis van de door de VNG gehanteerde ruimtenormen die ook 

gelden voor de gemeente Oude IJsselstreek). In onderstaande tabel is de 

ruimtebehoefte weergegeven. De ruimtebehoefte neemt eveneens af met zo’n 35 

% naar circa 8.050 m² bruto vloeroppervlakte (BVO) voor het vmbo en circa 5.000 

m² BVO voor het havo/vwo in 2030. 

Op basis van deze toekomstige ruimtebehoefte zijn twee huisvestingsscenario’s 

geformuleerd. Het eerste scenario gaat uit van twee gescheiden locaties voor 

havo/vwo en het vmbo.  Het tweede scenario gaat uit van twee locaties, maar 

waarbij de toenemende leegstand in het Isala College ook gebruikt gaat worden 

voor het vmbo. De scenario’s zijn hieronder uitgewerkt. 

4.SCENARIO 5A: 2 APARTE LOCATIES VOOR 

HAVO/VWO EN VMBO 
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Dit scenario gaat ervan uit dat locatie Isala alleen wordt gebruikt voor havo/vwo-

leerlingen. Er dient dan nieuwe huisvesting gerealiseerd te worden voor het vmbo. 

Het vmbo maakt dan geen gebruik van het Isala. 

ISALA (HAVO/VWO)

Het Isala college heeft een omvang van 8.202 m² BVO. Door de daling van het 

aantal leerlingen neemt de ruimtebehoefte de komende jaren af. Dit betekent dat 

de leegstand in het gebouw gaat toenemen tot circa 3.200 m2 BVO in 2030. Het 

grijze gebied in het schema geeft de toenemende leegstand weer.

 

 

VMBO

De ruimtebehoefte voor het vmbo is op termijn 8.056 m² BVO. Bij de realisatie van 

een nieuw gebouw voor vmbo van deze omvang moet in ieder geval tot 2025 

gebruik worden gemaakt van (een deel van) Bluemers. Na 2025 kan dit gebouw 

worden afgestoten. Het grijze gebied in onderstaand schema geeft de 

aanvullende ruimtebehoefte weer wanneer er voor het vmbo een nieuw gebouw 

wordt gerealiseerd van circa 8.000 m2 BVO. In 2020 is er nog circa 2.800 m2 BVO 

nodig, in 2025 circa 300 m2 BVO.
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CONCLUSIE

Met het behoud van twee gescheiden locaties voor het havo/vwo en het vmbo, 

ontstaat in het Almende College een toenemende leegstand in het Isala College, 

waar geen rijksbekostiging tegenover staat. Dit heeft een negatief effect op de 

exploitatiebegroting van het Almende College (middelen bestemd voor het 

onderwijs moeten worden ingezet voor de exploitatie van het gebouw en/of de 

reserve van het Almende College gaat verder omlaag). 

5.SCENARIO 5C: INTEGRALE RUIMTEBEHOEFTE 

VMBO-HAVO-VWO

Wanneer er geen scheiding wordt aangebracht in de berekening van de 

ruimtebehoefte tussen het havo/vwo en het vmbo, betekent dit dat voor het vmbo 

minder ruimte hoeft te worden gerealiseerd, omdat gebruik kan worden gemaakt 

van de (toenemende) leegstand in het Isala College. Het Isala College zal immers 

in de toekomst blijven bestaan en heeft een omvang van circa 8.200 m2 BVO, die 

in de toekomst niet meer geheel nodig zal zijn voor het havo/vwo. Het is 

exploitatietechnisch wenselijk dit gebouw goed of maximaal te benutten en op 

basis hiervan de aanvullende ruimtebehoefte voor het vmbo te berekenen.  

Op basis van de huidige prognoses heeft het gebouw van het Isala college zoals 

eerder genoemd in 2030 een leegstand van 3.218 m² BVO.  Wanneer deze 

leegstand wordt ingezet voor het vmbo, moet er nog circa 5.000 à 6.000 m² BVO 

aanvullend worden gerealiseerd om het gehele vmbo te kunnen huisvesten. 

Hoewel dit een verantwoordelijkheid is van het Almende College kan bijvoorbeeld 

de theoretische leerweg van het vmbo (voor een deel) worden gehuisvest in het 
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Isala College, voor het beroepsgerichte vmbo zou aanvullende huisvesting moeten 

worden gerealiseerd. De locatie Bluemers kan worden afgestoten vanaf ongeveer 

2025 wanneer deze huisvesting niet meer nodig is. 

In onderstaande figuur is bovenstaande weergegeven. De blauw lijn geeft de 

capaciteit weer van het Isala College (circa 8.200 m2 BVO) plus de aanvullend te 

realiseren 5.000 à 6.000 m2 BVO voor het vmbo, de oranje lijn geeft de 

ruimtebehoefte weer op basis van het totaal aantal leerlingen van het Almende 

College, die als gevolg van de leerlingendaling ook daalt. Te zien is dat in 2025 

alle leerlingen van het Almende College dan in de locatie van het Isala College en 

het nieuw te realiseren vmbo-gebouw passen. De ruimtebehoefte van het 

Almende College op basis van het dan aanwezige aantal leerlingen past dan in de 

circa 13.500 à 14.000 m2 BVO van de twee locaties.

6.CONCLUSIE

Het Almende College heeft de ambitie en noodzaak uitgesproken om in de 

toekomst het onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek op 2 locaties te laten 

plaatsvinden in plaats van de huidige 3 locaties. Reden hiervoor is de daling van 

het aantal leerlingen en de daarmee gepaard gaande druk op de exploitatie. Voor 

het voortbestaan van het Almende College of onderdelen daarvan is deze 

vermindering van locaties een noodzaak. 

In het streven te komen tot een zo toekomstbestendig en passend mogelijk 

gebouwenbestand, moet voorkomen worden dat er nu teveel aanvullende 

nieuwbouw wordt gepleegd. Dit is aan de orde wanneer de ruimtebehoefte van 

het vmbo en havo-vwo afzonderlijk wordt bezien (scenario 5a). Realisering van 

aanvullend circa 8.000 m2 BVO voor het vmbo lost weliswaar de problematiek van 

het vmbo op, maar leidt tot leegstand in het Isala van circa 3.000 m2 BVO. Met 

andere woorden het ene exploitatievraagstuk van het vmbo wordt opgelost, maar 

leidt tot een nieuw exploitatievraagstuk binnen het havo/vwo door de leegstand 

binnen het Isala College.
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Om te komen tot een meest optimaal gebouwenbestand met de minste leegstand 

en de minste druk op de exploitatie, is het aan te bevelen om niet uit te gaan van 

twee gescheiden locaties voor havo/vwo en het vmbo, maar van een integrale 

benadering waarbij het Isala College optimaal bezet wordt en er op basis van die 

bezetting aanvullende ruimte wordt gerealiseerd. Dit heeft ook een positief effect 

op de benodigde investering. Immers in plaats van circa 8.000 m2 BVO moet er 

circa 5.000 à 6.000 m2 BVO aanvullend worden gerealiseerd. 

Daarnaast heeft dit ook een positief effect op de toekomstige exploitatie van het 

Almende College; het Almende College krijgt op deze wijze in 2025 een 

huisvestingsomvang die past bij het aantal leerlingen en de daarbij horende 

bekostiging. Tot die periode dient er nog een gebouw (Bluemers) in stand te 

worden gehouden om alle leerlingen op te vangen. Dit betekent dat voor de korte 

termijn het Almende College nog drie locaties in stand moet houden (zo mogelijk 

in elkaars nabijheid) en dit extra kosten met zich mee zal brengen. Deze periode 

is echter korter dan de exploitatieperiode vanaf ongeveer 2025; voor de 

nieuwbouw geldt dan nog een exploitatieperiode van circa 35 jaar. Gezien die 

lange exploitatieperiode is het van belang bij een concentratie van het onderwijs 

van het Almende College op twee locaties nu te kiezen voor een omvang die past 

bij het toekomstig leerlingenaantal en geen overdimensionering kent.

Samenvattend kan gesteld worden dat realisering van aanvullende huisvesting ter 

grootte van circa 5.000 à 6.000 m2 BVO wat betreft investeringskosten en 

exploitatiekosten gunstiger is voor zowel de gemeente als het Almende College. 
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